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Dotyczy wymiany elementów składowych instalacji urządzenia rejestrującego   

W związku z  możliwością prowadzenia różnych interpretacji rozporządzenia Rady EWG 3821/85 (Dz. 
U. L 370/8 z późniejszymi zmianami) i przez to z niezawinionym, jak się wydaje, niejednolitym stosowaniem 
przepisu przez polskie warsztaty, służby kontrolujące ruch drogowy w Polsce i w innych krajach UE, w 
przypadkach stwierdzenia wymiany tylko części instalacji tachografu w pojazdach (zwłaszcza w zależności od  
daty produkcji pojazdu oraz daty aktywacji tachografu - przed i po 1 października 2011 r. oraz po 1 października 
2012 r.) niejednokrotnie nakładają znaczne (nawet wielotysięczne) kary finansowe na przewoźnika za 
niewłaściwy stan instalacji tachografu po naprawach, co odnosi się wprost na finanse i reputację warsztatów 
definiowanych przez Główny Urząd Miar, ze szczególnym podkreśleniem tego, że podstawa tych kar jest dla 
ww. warsztatów trudna do akceptacji z powodów wymienionych powyżej. 

Przedstawiając znane nam zalecenia producentów tachografów, w tym tachografu Efas firmy Intellic, 
którego jesteśmy  przedstawicielem w Polsce, oraz którego takie zalecenie do pisma załączam: 

 
dla tachografu: 

• Tachograf analogowy (TA) może być wymieniony na analogowy lub cyfrowy DT1 (1 
generacji), DT2 (2 generacji), DT3 (3 generacji)  wg. Firmy Continental a wg. Stoneridge na TA 
lub DT3, 

• Tachograf  DT1 może być zastąpiony tachografem  DT2 lub tachografem  DT3 bez konieczności 
włączenia 2 niezależnego sygnału prędkości (IMS), 

• Tachograf DT2 może być zastąpiony tachografem DT2 lub DT3 bez konieczności załączenia 
sygnału IMS, 

• Tachograf DT3 może być zastąpiony tachografem DT3 i jeżeli był wyprodukowany przed 
1.10.2012r. i nie miał sygnału IMS to nie ma jego konieczności włączenia. 

We wszystkich wymienionych powyżej przypadkach nie ma konieczności wymiany przetwornika 
jeżeli przetwornik działa dobrze z wyjątkiem zmiany TA na DT. 

 
dla przetwornika: 

• Przetwornik Kitas może być wymieniony na przetwornik Kitas, Kitas2 lub Kitas 2+, 
• Przetwornik Kitas 2 na Kitas 2 lub Kitas 2+, 
• Przetwornik Kitas 2+ na Kitas 2+, 

 
proszę o pisemne wskazanie właściwego postępowania w przedstawionej sprawie, aby wspólnie doprowadzić do 
poprawnego przeprowadzania wymian elementów składowych instalacji tachografów w naszych serwisach oraz 
serwisach partnerskich rozwiewając z tym związane wątpliwości. 

 
 

Do wiadomości: 
Pani Janina Maria Popowska 
Prezes Głównego Urzędu Miar       
 

Z poważaniem 


